
Protokoll 15/2016-17 
Värmlands Konstnärsförbund 

Styrelsemöte den 12 juni kl 18.30 hemma hos Annika Eriksdotter 

Närvarande: Gunnar Lidén (ordf), Karin Fast Aronsson (sekr), Johan Magnusson 
(ledamot), Annika Eriksdotter (ledamot), Kerstin Wessberg (suppl), Björn Molin (ledamot) 

§1 
Mötet öppnades och Gunnar hälsade alla välkomna. 

§2 
Dagordningen godkändes. 

§3 
Annika valdes till justerare. 

§4 
Föregående mötesprotokoll. 
Godkändes och lades till handlingarna. 

§5 
Ekonomisk rapport. 
Johan meddelade att inga förändringar har skett sedan förra mötet. 
Gunnar nämnde att Maria ser till att förra deklarationen lämnas till skatteverket senast 31 
juli (anstånd fram till dess). Gunnar kollar med Maria om ytterligare något behöver ses 
över eller justeras. 

§6 
Rapport från gruppen för sociala medier. 
Gunnar håller i kontakten med Margaretha J som nu fortsätter att administrera hemsidan. 
Margaretha efterlyser material och idéer kring vad som ska läggas ut. Gunnar kontaktar 
de nya medlemmarna och ber dem medverka till en presentation på hemsidan. Även på 
Facebook bör en länk finnas som leder till hemsidan. Björn håller i den uppgiften. 
Björn, Annika och Gunnar bollar idéer på mailen för att få igång arbetet med att förbättra 
VKF:s kommunikation på webben. 

§7 
Stipendiet Åke Nermans minne. 
Ett enhälligt beslut togs av styrelsen gällande årets stipendiat av Åke Nermans minne. 
Gunnar tar snarast kontakt med den tilltänkte stipendiaten. Gunnar har uppdraget att 
skriva en motivering.  
Tack vare god avkastning i fonden tog styrelsen även ett beslut att höja beloppet på 
stipendet till 25.000 kr (från tidigare 20.000 kr). 

§8 
Hur uppmärksammar vi 100-årsfirandet av VKF år 2019? 
En mängd förslag diskuterades och styrelsen kom fram till att en särskild punkt på 
dagordningen sätts upp, till årsmötet, och att en arbetsgrupp bör tillsätts inför ett 100-
årsjubileum.  
Några axplock från diskussionen: 



 • ny katalog tas fram, i form av en jubileumsbok med presentation av medlemmarna 
och VKF:s historik. 

 • kan jubileumsprojektet finansieras, via bidrag från Region Värmland, övriga? 
 • beroende på ekonomin, kan en reklambyrå eller liknande anlitas 
 •  
§9 
Övriga frågor. 
Kerstin föreslog i anknytning till 100-årsjubiléet ställa typ ”5-frågor till..” medlemmar och 
presentera svaren på Facebook och hemsidan. Många kan tycka det är intressant att ta 
del av konstnärers olika funderingar. 

En hel del förberedelser ska göras i anknytning till nästa möte med tanke på att årsmötet 
äger rum den 30 september i Kristinehamns konstmuseum.  

§10 
Nästa styrelsemöte. 
Måndag 4 september kl 18.00 hos Kerstin.  

§11 
Mötet avslutades. 
Ett stort tack för en god måltid och en tillönskan om en trevlig sommar! 

Gunnar Lidén (ordf)      Karin Fast Aronsson (sekr)    Annika Eriksdotter (just)


